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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 

 
 

DECIZIE 
 

Nr. 1823/C2/1744 
Data: 29.10.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 11327/04.09.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 17091/07.09.2015, 
formulată de S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, sector 1, Complex Victoria 
Park, Corp C4, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/14658/1992, având 
CIF 476331, reprezentată prin dl. Florian-Gabriel Ilia – Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie şi Director General, în calitate de lider al 
Asocierii formate din S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A. – S.C. STEFADINA 
COMSERV S.R.L. – S.C. CERTSING S.A. – S.C. EVERLIGHT SOLUTIONS 
S.R.L. – S.C. EXPERT ONE S.R.L. („Asocierea”), împotriva deciziei de 
anulare a procedurii, emisă de MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, cu 
sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de servicii având ca 
obiect „Servicii de arhivare fizică şi servicii de arhivare electronică a 
documentelor elaborate/gestionate în cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene”, cod CPV 72252000-6, 39132000-6, 48983000-2, 72212311-
2, 79995100-6, tip de finanţare: alte fonduri, s-a solicitat: 

„1) Anularea Deciziei MFE de anulare a procedurii de atribuire a 
Contractului de achiziţie a serviciilor de arhivare, comunicate subscrisei 
prin Adresa nr. 1662/26.08.2015, 

2) Anularea tuturor actelor subsecvente deciziei de anulare emise 
de MFE în legătura cu prezenta procedură şi, în consecinţă: 
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- în principal, pronunţarea unei decizii care să ţină loc de Contract 
încheiat în termenii esenţiali ai contractului stabiliţi prin oferta subscrisei 
şi prin documentaţia de atribuire, sau; 

- în subsidiar, obligarea MFE la încheierea/semnarea - cu Asocierea - 
a Contractului ce formează obiectul Procedurii, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, sub sancţiunea aplicării conducătorului MFE 
a unei amenzi de 40.000 lei prevăzută de art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 
34/2006, precum şi a unor penalităţi aplicabile MFE în temeiul art. 18 
alin. 5 din Legea nr. 554/2004. 

3) În conformitate cu prevederile art. 278 alin. (8) din O.U.G. nr. 
34/2006, solicităm obligarea Autorităţii contractante la plata cheltuielilor 
efectuate în cursul soluţionării contestaţiei.” 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite în parte contestaţia formulată de către S.C. SIVECO 
ROMÂNIA S.A., în contradictoriu cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE 
şi anulează decizia de anulare a procedurii şi adresele de comunicare a 
acestei decizii. 

Obliga autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să finalizeze în mod legal procedura de 
atribuire, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor evocate în motivare. 

Respinge ca nefondate capetele de cerere privind pronunţarea “unei 
decizii care să ţină loc de contract încheiat în termenii esenţiali ai 
contractului stabiliţi prin oferta subscrisei şi prin documentaţia de 
atribuire” şi cel privind obligarea autorităţii contractante la plata 
cheltuielilor de judecată, efectuate în cursul soluţionării contestaţiei, 
deoarece S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A. nu a prezentat 
documente/înscrisuri doveditoare în acest sens. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


